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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

 
Tisztelt Gazdasági Szereplő! 
 
Lenti Város Önkormányzata által kiírt, „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 
Lenti tevékenységének megújítás” című, TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00005 kódszámú pályázat 
keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése, vállalkozási szerződés 
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a beérkezett kérdésekre az alábbi 
kiegészítő tájékoztatást nyújtja. 
 
1./ Az építész költségvetés „Rámpa Külön” fülén látható tételek szerepelnek az építész fül tételei 
között is. - Jól gondoljuk, hogy a rámpát külön nem kell még egyszer beáraznunk? 
 

Válasz: Igen, jól gondolják, nem kell kétszer beárazni, viszont a rámpa kialakításának 
költségét egyértelműen, külön ki kell mutatni. 

 

2./ Padló burkolatok: Más típusú és mennyiségű padlóburkolatok szerepelnek a tervrajzon, mint a 
költségvetésben és ez a műszaki leírással sincs összhangban.  

 
- A tervrajz szerint három féle burkolat készül: Mázas kerámia: 138,54m2, PVC: 31,52m2, 

Laminált parketta: 50,19m2 
- A költségvetés kiírásban két féle burkolat szerepel: Mázas kerámia: 116,31m2, Laminált 

parketta: 107,92m2 
- A műleírásban két féle burkolat szerepel: Irodákban: PVC, Egyéb helyiségekben: Mázas 

kerámia. 
 

Itt vehetjük a tervrajzot iránymutatásnak, és módosíthatjuk a költségvetés mennyiségeit, kiegészítve 
a hiányzó PVC burkolat tételével? Vagy kérjük megadni, hogy melyik helyiségben milyen burkolat 
készüljön! A tervrajz szerinti padlóburkolatok a következőek: (Teljes felület: 220,25m2) 

Földszint Emelet 
Személyzeti öltöző Kerámia 3,53 Bejárat/Recepció Kerámia 7,25 
FFI WC Kerámia 1,94 Közlekedő lépcs. Kerámia 18,24 
Közlekedő Kerámia 4 Raktár Kerámia 10,88 
Gépészeti helyiség Kerámia 5,25 Közlekedő   Kerámia 5,69 
Lépcsőház Kerámia 7,22 Mosdó Kerámia 3,27 
Raktár Kerámia 7,15 WC Kerámia 1,66 
Foglalkoztató PVC 10,3 Padlásfeljáró Kerámia 2,69 
Mozg. És Nő wc Kerámia 5,98 Takszer Kerámia 0,97 
Közlekedő Kerámia 4,44 WC Kerámia 0,97 
Kapcsolat ügyelet PVC 8,7 Közlekedő Kerámia 3,28 
Interjú szoba PVC 12,52 Raktár Kerámia 7,32 
Fogadó tér Kerámia 14,89 Központi iroda Laminált 21,29 
Tárgyaló Kerámia 21,92 Szolgáltató iroda Laminált 28,9 

107,84 112,41 
 
Válasz: A tervrajz a megfelelő, ennek megfelelően jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg 
mellékelten küldjük a módosított mennyiségekkel az árazatlan költségvetést, kiegészítve a 
hiányzó PVC burkolat tételével a fenti kimutatás alapján. 
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3./ Két féle aljzatkiegyenlítés szerepel a költségvetésben: Hideg burkolatok alá 186,89m2 Ultraplan 
Renovation, valamint meleg burkolatok alá 29,11m2 Ultraplan Eco 20. Vagyis összesen 216m2. Ez 
3,75m2-el kevesebb, mint a padlóburkolatok mennyisége. Kérjük, a mennyiséget tisztázni 
szíveskedjék, valamint, hogy szükség esetén javíthatjuk-e? 
 

Válasz: A burkolatok mennyiségének megfelelően az aljzatkiegyenlítés az alábbiak szerint 
kerül ajánlatkérő által módosításra / javításra: 

  

Földszint Emelet 
Személyzeti öltöző Kerámia 3,53 Bejárat/Recepció Kerámia 7,25 
FFI WC Kerámia 1,94 Közlekedő lépcs. Kerámia 18,24 
Közlekedő Kerámia 4 Raktár Kerámia 10,88 
Gépészeti helyiség Kerámia 5,25 Közlekedő   Kerámia 5,69 
Lépcsőház Kerámia 7,22 Mosdó Kerámia 3,27 
Raktár Kerámia 7,15 WC Kerámia 1,66 
Foglalkoztató PVC 10,3 Padlásfeljáró Kerámia 2,69 
Mozg. És Nő wc Kerámia 5,98 Takszer Kerámia 0,97 
Közlekedő Kerámia 4,44 WC Kerámia 0,97 
Kapcsolat ügyelet PVC 8,7 Közlekedő Kerámia 3,28 
Interjú szoba PVC 12,52 Raktár Kerámia 7,32 
Fogadó tér Kerámia 14,89 Központi iroda Laminált 21,29 
Tárgyaló Kerámia 21,92 Szolgáltató iroda Laminált 28,9 

107,84 112,41 
 

Jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg mellékelten küldjük a módosított mennyiségekkel 
az árazatlan költségvetést. 
 
4./ Csak 198m2 kazettás álmennyezet készítés szerepel a költségvetésben. Kérjük megadni, hogy 
melyik helyiségben ne készüljön álmennyezet!  
 

Válasz: Az állmennyezet mennyiségét 220,25 m2-re módosítja ajánlatkérő a tervrajzon 
szereplő m2 alapján. Jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg mellékelten küldjük a 
módosított mennyiségekkel az árazatlan költségvetést. 

 

5./ A hátsó homlokzaton található egy gázcső vezeték. Kérnénk meghatározni a hőszigetelés során 
alkalmazandó technológiát.  
 

Válasz: A méretlen vezeték a kialakításra kerülő gázmérőhelyig megmaradó, azt a 
hőszigetelés során horonyba kell tenni, a homlokzaton kiépítendő új vezetéket pedig a 
hőszigeteléstől el kell emelni. 
 

6./ Az építendő rámpa alatt jelenleg vízóra akna található, kérjük meghatározni erre vonatkozóan 
álláspontjukat. Ha új vízmérő akna kerülne kialakításra kérjük meghatározni műszaki paramétereit. 
 
Válasz: A meglévő vízmérő akna helyett egy új vasbeton szerkezetű 1,0x1,2x1,0 méter 
belméretű vízmérő akna építendő járható vasbeton fedlappal és öntöttvas lebúvónyílással. Az 
új aknába a Zalavíz Zrt-vel a meglévő vízmérőt át kell helyeztetni, majd a mért vezetéket az 
épület vízvezeték rendszerével össze kell kötni. Kérjük ennek költségét ajánlatba beépíteni.  
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Jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg mellékelten küldjük a módosított árazatlan 
költségvetést. 
 
7./ Az Ajánlati Felhívás g.) pontjában a teljesítés határideje lett meghatározva, azonban a teljesítés 
kezdetének végső határnapja nem került meghatározásra, így a kivitelezésre rendelkezésre álló 
időintervallum nem meghatározható. Kérnénk, az átfutási idő megadását megtenni szíveskedjenek! 
 
Válasz: A munkaterület átadás-átvétele és a munka megkezdésének időpontja: a szerződés 
aláírását követő 15 napon belül. Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a 
szerződést legkésőbb március 15-ig tervezi megkötni. 

 
8./ Az Ajánlati felhívás i.) pontjában az alábbi mondat szerepel: „Az ajánlatkérő a szerződésen 
alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és 
lejárt követelését számíthatja be. Kérnénk ezen mondat tisztázását.  
 
Válasz: A Kbt. 135.§ (6) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: „Az ajánlatkérő a szerződésen 
alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, 
egynemű és lejárt követelését számíthatja be.” 
 
A Kbt-hez fűzött kommentár szerint „Az ajánlattevő és az alvállalkozók kifizetését védi az a 

szabály, amely szerint az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen 

alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű 

és lejárt követelését számíthatja be. A Ptk.-ban foglaltakhoz képest tehát közbeszerzési 

szerződéseknél speciális szabályként csak szűkebb körben van lehetőség beszámításra: kizárólag 

a másik fél által is elismert követelést lehet beszámítani.” 

 
9./ Az Ajánlati felhívás p.) pontjában a benyújtás módja írásban és zártan történő leadását kérték, a 
z.) pontban pedig elektronikus formában is. Kérnénk szíveskedjenek egyértelműen nyilatkozni a 
benyújtás módjáról.  
 
Válasz: Az ajánlatot egy (1) eredeti példányban, írásban és zártan, a megadott címre, 
közvetlenül (személyesen) vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
Az ajánlatkérő előírja, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező, 1 db elektronikus 
másolati példány benyújtását is (CD-n vagy DVD-n.) A kiadott és az ajánlattevő által 
beárazott tételes költségvetést szerkeszthető (xls) formában is csatolni kell az elektronikus 
másolati példányon! 
 
10./ Az Ajánlati felhívás 2-es pontjában meghatározott teljesítési biztosíték a szerződéstervezetben 
és megnevezett iratban nem azonos formában került meghatározásra. Továbbá az ajánlati 
felhívásban a szerződéskötés időpontjáig kell rendelkezésre bocsátani, a teljesítési biztosíték okirati 
biztosítékait. A meghatározott biztosíték formák esetében a vállalt garancia csak megkötött 
szerződésre vonatkozhat, tehát jogilag szerződés megkötése előtt teljesítési garancia nem vállalható. 
A teljesítési biztosíték időtartama az ajánlati felhívásban és a szerződés tervezetben különbözik 
egymástól, kérnénk feloldani szíveskedjenek jelen anomáliát. Jelen dokumentáció nem részletezi 
azon esetet, amennyiben nyertes ajánlattevő határidőben teljesít és jótállási biztosítékát garancia 
vállalási okirattal kívánja teljesíteni, mivel adott garanciát nyújtó szervezet két különböző 
biztosítéki garanciát adott munkára nem tud vállalni. A jótállás idejére szóló biztosíték garancia 
okirattal kizárólag a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás és a teljesítésigazolás meglétét követően 
lehetséges. Kérnénk a fenti anomália feloldását.  
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Válasz: A Kbt. 134.§ (4) bekezdése szerint „Bármely egyéb célból kikötött biztosíték esetében 
a biztosíték rendelkezésre állása attól az időponttól követelhető meg, amelytől kezdve a 
biztosítékkal biztosított esemény bekövetkezhet, de legkorábban a szerződéskötés 
időpontjától.” 
 
A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezéseket az ajánlatkérő pontosítja, illetve 
módosítja, amelynek értelmében az alábbi rendelkezések irányadók egységesen: 
 
„Teljesítési biztosíték: A Vállalkozó a szerződésszerű teljesítésének elmaradásával kapcsolatos 

igények biztosítékaként a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot köteles rendelkezésre 

bocsátani. A felek rögzítik, hogy ekként a teljesítési biztosíték bármely szerződésszegésből (hibás 

teljesítés, nemteljesítés vagy késedelem) eredő bármely Megrendelői igény fedezetéül szolgál, s a 

Megrendelő által igénybe vett biztosítéki összeg a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igény 

helyébe lép, jogvita esetén annak legalább lezárásig a Megrendelőt illeti.  

 

A teljesítési biztosíték - a Vállalkozó választása szerint - a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja 

szerinti formában biztosítható, amelyet legkésőbb a szerződéskötést követő 5 napon belül 

időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A teljesítési biztosíték rendelkezésre 

bocsátása a szerződés hatálybalépésének feltétele. A teljesítési biztosítéknak a teljesítési határidő 

utolsó napját követő 30. napig (okirati forma esetén + 45 napig) érvényesnek és lehívhatónak kell 

lennie, illetőleg rendelkezésre kell állnia. Késedelem esetén a Vállalkozó köteles a biztosíték 

hatályát - a késedelem várható mértékhez igazodóan, a Megrendelő által meghatározott megfelelő 

határidőre meghosszabbítani.  

 

Amennyiben ennek a biztosíték lejáratát 5. (ötödik) nappal megelőzően a Vállalkozó nem tesz 

eleget, a Megrendelő jogosult a biztosíték érvényesítésére (amennyiben az nem készpénz 

formájában letett óvadék), és az így kézhez vett összeget óvadéki biztosítékként kezelni. 

 

A biztosíték felhasználása nem jelenti a kártérítési igénnyel kapcsolatos jogok bármelyikéről való 

lemondást.  

 

Amennyiben a Vállalkozó határidőben és szerződésszerűen teljesít és a jótállási biztosítékot jelen 

szerződésben előírtak szerint a Megrendelő rendelkezésére bocsátotta, úgy a Megrendelő köteles 

a teljesítési biztosítékot felszabadítani a jótállási biztosíték benyújtását követő 15 napon belül.  

 

Amennyiben a jótállási biztosítékot a Vállalkozó nem jelen szerződésben előírtak szerint bocsátja 

a Megrendelő rendelkezésére, a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékot lehívni, amit abban 

az esetben utal vissza (5 banki napon belül) a Vállalkozó részére, amennyiben a jótállási 

biztosítékot jelen szerződésben előírtak szerint a Megrendelő rendelkezésére bocsátotta. 

 

A biztosíték teljesíthető: A Vállalkozó választása szerint  

a) óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő 

befizetésével, átutalásával, vagy 

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával, vagy  

c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvénnyel. 

 

a) Készpénz megfizetése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő által megjelölt fizetési 

számlájára befizetni a biztosíték összegét, melyet a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Vállalkozó , 
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a műszaki ellenőr által igazolható módon, a Vállalkozó a szerződés teljesítését megkezdi, de azt 

szerződésszerűen nem fejezi be, vagy meg sem kezdi a szerződés teljesítését, továbbá nem teljesíti a 

szerződéses kötelezettségeit, vagy a Megrendelő, olyan okból, amiért a Vállalkozó (alvállalkozója, 

közreműködője) felelős, a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja. 

 

b) Amennyiben a Vállalkozó pénzügyi intézmény vagy biztosító által kibocsátott garancia 

formájában kívánja nyújtani a kikötött biztosítékot, annak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

• garantáló pénzügyi intézmény/biztosító megnevezése, 

• azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő), 

• a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait, 

• a szerződés megnevezését, 

• azon tényt, hogy a pénzügyi intézmény/biztosító mely időponttól és milyen mértékű 

garanciát vállal (a szerződés aláírásától - a szerződés időtartama, okirati forma esetén + 

45 napig) 

• azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a műszaki 

ellenőr által igazolható módon a Vállalkozó szerződés teljesítését megkezdi, de azt 

szerződésszerűen nem fejezi be, vagy meg sem kezdi a szerződés teljesítését, továbbá nem 

szerződésszerűen teljesít, vagy a Megrendelő, olyan okból, amiért a Vállalkozó 

(alvállalkozója, közreműködője) felelős, a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, 

• egy nyilatkozatot, hogy a garancia annak lejáratáig feltétel nélküli és visszavonhatatlan, 

• hogy a pénzügyi intézmény/biztosító a fizetési kötelezettségének a lehívástól számított 

legkésőbb 10 naptári napon belül eleget tesz,  

• egy nyilatkozatot, hogy sem a Vállalkozó, sem más harmadik személyt a garancia 

érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg. 

• A garancia nem tartalmazhat sortartási vagy bármilyen egyéb kifogást.  

 

c) Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényre, vagy 

pénzügyi intézmény/biztosítói készfizető kezességre vonatkozó megajánlás esetén pedig a 

Megrendelő nevére szóló, az előírt összegre vonatkozó, készfizető kezességvállalást tartalmazó 

kötelezvényt/kezességvállaló nyilatkozatot kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátania a 

Vállalkozónak, melynek tartalmazni kell, hogy amennyiben - a műszaki ellenőr által igazolható 

módon - a Vállalkozó a szerződés teljesítését megkezdi, de azt szerződésszerűen nem fejezi be, vagy 

meg sem kezdi a szerződés teljesítését, továbbá, a szerződés nem teljesítése esetén ha a Megrendelő, 

olyan okból, amiért a Vállalkozó (alvállalkozója, közreműködője) felelős, a szerződéstől eláll, vagy 

azt felmondja a Megrendelő, a Vállalkozó esetleges kifogásai ellenére is érvényesítheti követeléseit. 

Vagyis a Vállalkozónak előre le kell mondania a kifogás jogáról, így a Ptk. 6:417 §. (2) bekezdése 

szerinti kifogás joga a Kezest sem fogja megilletni. 

 

A kötelezvény/ kezességvállaló nyilatkozat nem tartalmazhat sortartási vagy bármilyen egyéb 

kifogást.  

 

A készfizető kezességet tartalmazó biztosítási szerződésnek (kötelezvények)/ kezességvállaló 

nyilatkozatnak tartalmaznia kell:  

• kezes megnevezése, 

• azon személyt, akinek javára a kötelezvényt kibocsátják (Megrendelő), 

• a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait, 

• a szerződés megnevezését,  

• a kötelezettségvállalás érvényességének kezdetének és végének időpontját (a szerződés 

aláírásától - a szerződés időtartama, okirati forma esetén +45 nap) 

• a kötelezettségvállalás összegét, 
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• azon nyilatkozatot, hogy a kezesi kötelezvény/ kezességvállaló nyilatkozat alapján a Kezes 

visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Vállalkozó a műszaki 

ellenőr által igazolható módon, a Vállalkozó a szerződés teljesítését megkezdi, de azt 

szerződésszerűen nem fejezi be, vagy meg sem kezdi a szerződés teljesítését, nem teljesíti 

szerződéses kötelezettségeit, vagy a Megrendelő, olyan okból, amiért a Vállalkozó 

(alvállalkozója, közreműködője) felelős, a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja,akkor a 

Kezes a Vállalkozó helyett a Megrendelő számára a kötelezvény/ kezességvállaló 

nyilatkozat első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a Kezes címére 

megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét 

követően 10 naptári napon belül az esedékes biztosíték összegének erejéig, de maximum a 

kötelezvényben/ kezességvállaló nyilatkozatban megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít 

készfizető kezesként a felszólításban szereplő számla javára. 

• egy nyilatkozatot, hogy a kibocsátásra kerülő kötelezvény feltétel nélküli és a lejáratáig 

visszavonhatatlan,  

• egy nyilatkozatot, hogy sem a Vállalkozó, sem más harmadik személyt a kötelezvény/ 

kezességvállaló nyilatkozat érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg. 

• A kötelezvény/ kezességvállaló nyilatkozat nem tartalmazhat sortartási vagy bármilyen 

egyéb kifogást. 

 

A biztosítékoknak minden esetben az előírt időtartamra vonatkozó, határozott időre szóló 

kötelezettségvállalásnak kell lennie, amelyet a Megrendelő számára elfogadható minősítésű 

(nemzetközi hitelminősítő által, befektetésre ajánlott kategóriába eső), pénzügyi intézmény vagy 

biztosítóintézet bocsát ki, magyar nyelven, magyar nyelvű lehívhatósággal és magyar jog alatt. 

 

A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban az előírt 

összegben és időtartam alatt folyamatosan rendelkezésre kell állnia.” 

 
A jótállási biztosítékra vonatkozó rendelkezéseket az ajánlatkérő pontosítja, illetve módosítja, 
amelynek értelmében az alábbi rendelkezések irányadók egységesen: 
 
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátásáról 

szóló dokumentumot a végszámla benyújtásának teljesítés időpontjáig, azaz a szerződésben 

rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték 

rendelkezésre bocsátása a teljesítésigazolás kiadásának és a végszámla befogadásának a feltétele, 

elmaradása a Vállalkozó jogosulti késedelme. 

 
11./ A szerződés tervezet 11.6. pontjában foglaltak hol jótállási kötelezettségről, hol hibás 
teljesítésről fogalmaznak. A PTK 6. könyve értelmében ezen pont anomáliákat tartalmaz, a 2. 
bekezdés és az utolsó két bekezdés között, melyeket kérnénk tisztázni szíveskedjenek. 
 
Válasz: A Kbt. 134.§ (3) bekezdése az alábbiakat rögzíti:  A szerződés hibás teljesítésével 

kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános 

forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-át elérő biztosíték köthető ki. 
 
A Kbt. 134.§ (4) bekezdése szerint „nem írható elő azonban, hogy … a hibás teljesítéssel 

kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a szerződés teljesítésének időpontját 

megelőzően álljon rendelkezésre.” 
 
A Kbt. fenti rendelkezéseiből egyértelműen megállapítható, hogy a jótállási biztosíték a 
jótállási időszakban felmerült (hibás teljesítéssel kapcsolatos) igények biztosítékaként szolgál. 
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12./ A szerződés tervezet 16.1 pontja a Kbt 141§-ban foglaltakra hivatkozik, azonban a 3. bekezdés 
nem az itt megnevezett paragrafus része, ezen környezetben értelmezhetetlen. Kérnénk az adott 
jogszabályi hely megjelölését, továbbá pontosítani szíveskedjenek jelen bekezdést, az 
értelmezhetőség érdekében. 
 
Válasz: A szerződés tervezet 16.1 pontjának harmadik bekezdése 142.§ (3) bekezdésének 
idézete, ami logikailag a szerződésmódosítási rendelkezések közé illik:  
„142.§ (3) Semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a nyertes ajánlattevőként 

szerződő felet mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 

jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása 

alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy az ajánlatkérő 

átvállaljon a nyertes ajánlattevőt terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a 

szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő kockázatokat.” 
 
13./ Az emelet tervrajzán látható egy meglévő padlásfeljáró. Ennek cseréje nem szerepel a 
költségvetésben. Jól gondoljuk, hogy ennek cseréje nem a feladatunk? 
 

Válasz: A nyertes ajánlattevőnek nem feladata a meglévő padlásfeljáró cseréje. 
 

14./ A tervrajzon 11db 100x210-es belső ajtó szerepel. A költségvetésben viszont csak 10db. Jól 
gondoljuk, hogy a földszinten a Fogadó tér és a közlekedő közötti nyílás valójában csak falnyílás 
lenne ajtó nélkül? 
 

Válasz: Igen, jól gondolják, csak falnyílás lesz. 
 

15./ A rámpa térkő burkolata a költségvetésben 5,9m2-el több mint a tervrajzon. Jól gondoljuk, 
hogy ebből a többlet mennyiségből a rámpához vezető járdát kell elkészíteni az épület sarkáig? 
 

Válasz: A rámpa térkő burkolatának alaprajzi ábrázolása és a költségvetésben megjelenő 
mennyiségi eltérés az akadálymentes rámpa és a meglévő szilárd burkolatú köztéri járda 
összekötésének mennyiségi különbsége. A rámpa és a köztéri járda összekötése az 
akadálymentes tervfejezetből egyértelműen kitűnik, tehát a rámpához vezető járdát nem az 
épület sarkáig, hanem a meglévő közterületi járdáig kell elkészíteni.  
 
A mennyiség jól szerepel a kiadott árazatlan költségvetésben! Az építész terv (helyszínrajz 
nem ábrázolja, mert ezt a rehabilitációs szakmérnök írta elő). Az akadálymentes 
tervfejezetben szerepel. 
 
16./ A rámpa tételei között szerepel 13,15m falba szerelhető csőkapaszkodó. A rámpához viszont 
csak 6m kell. A többlet mennyiség viszont elég lenne az emeleti lépcsőház ablakai elé tervezett 3 
soros korláthoz, ami hiányzik a költségvetésből. Várjuk válaszukat, hogy mit költségeljünk!  
 

Válasz: A rámpához tartozó kapaszkodó, mivel kétsoros, ezért a kiadott költségvetésben 
szereplő mennyisége jó, viszont az emeleti lépcsőház ablakai elé tervezett korlát mennyiségét 
javította ajánlatkérő. 
 
Jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg mellékelten küldjük a módosított mennyiségekkel 
az árazatlan költségvetést. 

 

17./ A költségvetésben szerepel 107,84m2 3cm EPS szigetelés a nyílás spalettákhoz. Jól gondoljuk, 
hogy ez valójában 107,84m?  
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Válasz: A mennyiség jól szerepel a kiadott árazatlan költségvetésben! A tétel kiírásából 
adódóan nem is lehet más mértékegység, mint m2, illetve nevezett tétel nem csak a spaletták 
mennyiségére vonatkozik. Az ajánlatkérő a fenti mennyiséget kéri beárazni, mely a 
homlokzati síkok kiegyenlítésére, és a spalettákra vonatkozó mennyiséget tartalmazza. 
 
Jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg mellékelten küldjük a módosított mennyiségekkel 
az árazatlan költségvetést. 
 
18./ A költségvetésből hiányzik a meglévő vakolt kémény újra vakolása. Ajánlatunknak kell ezt 
tartalmaznia? Ha igen, kérjük részletesen meghatározni hol és mit költségeljünk! 
 

Válasz: A kiadott építész költségvetés Vakolás és rabicolás fejezete tartalmazza a kérdéses 
tételt: 
31. 36-005-

0118725  
Vakolás és rabicolás 
Homlokzatvakolatok, 
előkevert gyári 
szárazhabarcsból 
Vékonyvakolatok, 
színvakolatok 
felhordásaalapozott, 
előkészített felületre, 
vödrös kiszerelésű anyagból, 
vizes bázisú, műgyanta 
kötőanyagú vékonyvakolat 
készítése,egy rétegben, 
1,5-2,5 mm-es 
szemcsemérettel 
Baumit Granopor Vakolat, 
kapart 1,5 mm, fehér 3009, 
3007 Cikkszám: 255103 
Külső nagy kémény 

10,00 m2     

 

19./ A vállalkozási szerződés tervezet 3.2-es, 3.15-ös pont közötti eltérést szíveskedjenek feloldani. 
 
Válasz: A szerződéstervezet 3.2. pontját az ajánlatkérő pontosítja, illetve módosítja, amelynek 
értelmében az alábbi rendelkezések irányadók: 
 

3.2 A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes 

költségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a szerződés teljesítésével 

kapcsolatban felmerült. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által beépített anyag tulajdonjoga a 

Megrendelőt illeti, azok ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza, s beépítést követően a 

Vállalkozó a Megrendelővel szemben kizárólag a jelen szerződés rendelkezései szerinti 

díjkövetelést érvényesíthet. 

 
20./ A vállalkozási szerződés tervezet 3.1 pontjának utolsó két bekezdésével kapcsolatosan kérnénk 
azon nyilatkozatukat, hogy az esetleges azonos műszaki tartalmú, de a kiírttól eltérő típusú 
termékek esetében, amely a szerződés értékét nem változtatja meg, milyen eljárást terveznek? 
 
Válasz: A Megrendelő és Vállalkozó az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
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szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a alapján a szerződés megkötését 
követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak le, amelynek 
során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.  
 
A felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, 
termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben 
egyezhetnek meg. 

 
Amennyiben a felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a 
szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazzák, vagyis ezt 
a felek egy külön szerződésmódosításban rögzítik, amelynek eredményeként a későbbiekben 
ez válik a szerződés tárgyává, megvalósítandó műszaki tartalmává. 
 
A szerződésmódosítás aláírását követően a Megrendelő megindítja a szerződésmódosítás 
utóellenőrzését a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, amelynek 
során az ellenőrzést végző szerv megvizsgálja, hogy az adott módosítás tárgyát képező 
műszaki tartalom elszámolható-e és támogatható-e, illetve a módosítás megfelel-e a Kbt. és a 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 
 
21./ A szerződés tervezet 3.5-ös pontjában szereplő határidők tekintetében ellentmondás áll fenn, 
272/2014 (XI.5 kormányrendelet 115/a § 6. bekezdésével) kérnénk az eltérés feloldását megtenni 
szíveskedjenek.  
 
Válasz: A 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet 115/A. §, így a (6) bekezdése az alábbi előlegekre 
vonatkozik  

- támogatási előleg,  
- fordított áfa-előleg vagy  
- szállítói előleg. 

A 3.5. pontban és a szerződés egészében nincs szó egyik előleg fajtáról sem, különös tekintettel 
arra, hogy a szerződés utófinanszírozás keretében valósul meg.  
 
22./ A szerződés tervezet 5.13 pontja kapcsán a vállalkozó birtokjogának megszűnése esetén a 
munka befejezésével a sikeres műszaki átadás-átvétel értendő? 
 
Válasz: A munkák befejezésével (a sikeres műszaki átadás-átvétellel), valamint a szerződés 
megszüntetése (elállás, felmondás, vagy közös megszüntetés) esetén a Vállalkozó birtokjoga 
minden további jogcselekmény és -nyilatkozat nélkül megszűnik. 
 
23./ A szerződés tervezet 1.1-es pontja tartalmazza, hogy „a rendeltetésszerű használatához 
szükséges engedélyek beszerzését, tervek elkészítését” vállalkozó vállalja. A műszaki 
dokumentáció erre vonatkozóan nem adott iránymutatást. Kérnénk a pontos, egyértelmű 
meghatározását a szerződéstervezetben foglaltaknak! 
 
Válasz: A szerződéstervezet 7.2. pontja szerint: „A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a 

jelen szerződésben foglalt munkákat határidőre és a jogszabályokban és a jelen szerződésben 

meghatározott minőségben elvégezte (az esetleges hibák átadás-átvételi eljárás keretében 

biztosított hiánypótlás során történő kijavítása a teljesítésbe beleértendő), valamint a kivitelezett 

létesítmény (mű) rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, és a Vállalkozó 

valamennyi a jogszabályokban és jelen szerződésben előírt szükséges dokumentumokat a 

Megrendelőnek átadta.” 
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24./ Kérnénk meghatározni a szerződés tervezet 3.1 pont l.) alpontjában foglaltakat.  
 
Válasz: Erre vonatkozóan az ajánlatkérőnek jelenleg nincs információja, vagyis főszabály 
szerint a kivitelezéshez esetlegesen szükséges további tervek elkészítésének költségei a 
Vállalkozót terhelik.  
 
********************************************************************************
******************************************************************************** 
 
A fenti kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban az ajánlatkérő az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt 
Gazdasági Szereplőket: 
 
A Kbt. 52.§ (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt, 
a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56. §-ban 
meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [56. § (2) bekezdés] 
teljesíteni, vagy 
b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja. 
 
A Kbt. 52.§ (5) bekezdése szerint a meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő 
tájékoztatásban közölt információk vagy a változtatás jelentőségével.  
 
A fenti indokokra tekintettel az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, amelynek új 
időpontja: 2018. február 14. 12:00 óra 
 
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2018. február 14. 12:00 óra 
 
Tamási, 2018. február 08.  
 
A közbeszerzési dokumentumot ellenjegyzem: 
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